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10. srpna proběhl 4. ročník soutěže v požárním útoku o pohár starosty obce Krompach  

a 

 oslavy 150 let SDH Krompach 
 

Soutěž probíhala dopoledne od 9:30 hodin do cca 14 hodin:  

Tak letos jsme se konečně dočkali. Zabojovali jak chlapi, kteří pohár konečně doma vyhráli, tak i děvčata, která skončila ve 

své kategorii žen druhá. Velmi blahopřejeme a hodně sil do další činnosti. 

   
 

    
 

   

Vydává: Sdružení pro Krompach z.s. ve spolupráci s obecním úřadem, místními obyvateli a chalupáři jako občasník 

 

Č. 09/19            září 2019 
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Odpoledne pak pokračovala oslava výročí 150 let Sboru dobrovolných hasičů v Krompachu: 

Oslavy probíhaly od 14:00 hod do pozdních nočních hodin za účasti představitelů kraje reprezentovaných hejtmanem Ing. 

M. Půtou, senátorem p. Jiřím Voseckým, vedoucími funkcionáři záchranných hasičských sborů a starostou obce Krompach 

Františkem Chadimou. Přijeli hasiči i ze sousedního Německa a dokonce i ze Slovenska s historickou stříkačkou na ruční 

pohon. 

Krompašským hasičům slavnostně předal starosta Krompachu nový prapor, který pro SDH Krompach k výročí nechala obec 

udělat, a mnoho hasičů obdrželo vyznamenání za zásluhy o obec.A to nejen současní, ale i bývalí příslušníci SDH jako např, 

pp. Audes, Blažka, Hozák,… a další a další. Gratulujeme všem ! 

Zdejší hasiči se opravdu nemají za co stydět, a to jak ti bývalí, tak ti současní. Vzpomeňme jen třeba na povodně, požáry, 

polomy, práce pro obec při údržbě obce, práci při čištění kanalizačních šachet, výuku první pomoci a další a další práce. 

Zástavu i vyznamenání si rozhodně zaslouží! 
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Česko a německé setkání 
V pátek 16. srpna proběhlo v prostorách u restaurace Na Hřebenovce setkání Čechů a Němců.  Tato setkávání probíhala již 

několik let na německé straně u restaurace Kammbaude. První ročníky byly organizovány pod názvem "Sraz rodáků". 

Později byla tato akce, organizovaná německou stranou, přejmenována na "Česko-německé setkání".  

A jako každoročně, tak i letos, se tohoto setkání zúčastnila spousta návštěvníků z obou stran hranice. Letos poprvé měla 

akce ještě oficiálnější ráz, neboť němečtí organizátoři si na tuto akci zažádali o dotaci. Při projednávání organizace akce se 

dostavili na jednání němečtí zástupci a museli jsme se vyfotografovat u společného stolu s českou, německou a evropskou 

vlaječkou. Německé hosty v podvečer přivezl oybinský vláček, "Gummibahn". Diskutovalo se, jedlo a popíjelo na 

mezinárodní úrovni. Návštěvníci, ovšem ne všichni, jen ti, kdo přišli včas (akce byla finančně limitovaná), obdrželi dokonce 

poukázku na občertvení. Hřebenovka zajistila venkovní výčep piva a grilování klobás a vevnitř široký sortiment dalších 

nápojů a jídel. Všichni byli spokojeni a dobře se bavili. K poslechu jako první hrála skupina Acoustic art duo, což nebyl 

nikdo jiný než náš známý violista, krompašský Paganini, Ondra Pešl se svým kamarádem Pavlem Kohoutkem, který zase 

virtuózně ovládá klávesy. Hráli fantasticky světoznámé melodie a sklidili obrovský úspěch.  

Po krátké přestávce nastoupila druhá skupina, která hrála směs folku, country a popu k poslechu i k tanci. Tancovali mladí i 

staří. Tuto druhou část hudební produkce obstaral nám již velice dobře známý Vlastimil Jirsák alias Čenda, který hraje na 

klávesy a akordeon. Doprovázela ho Pavlína Krejčová na kytaru. A oběma to dohromady fantasticky zpívá a ladí. Škoda, že 

třetí jejich člen, houslista, se předtím pořezal na ruce, tudíž nemohl vystoupit. Museli tedy hrát bez houslí, ale na jejich 

profesionálním výkonu to vůbec nebylo znát. Všichni se náramně bavili a procvičovali se v jazycích druhé země.  

V noci přijel opět "Gummibahn" a odvezl německé hosty zpět domů. Někteří však neodjeli a šli později pěšky, neboť zábava 

ještě pokračovala. Pro velkou zimu poté skončili muzikanti a zábava se přesunula do vnitřních prostor restaurace, kde 

pokračovala dlouho přes půlnoc. 

Akce, které se zúčastnili i starostové z naší i německé strany, se náramně povedla a bylo dohodnuto, že tato tradiční 

setkávání se budou konat na střídačku jednou na naší a jednou na německéé straně. Jsme rádi, že se obyvatelé příhraničních 

obcí stále více vzájemně poznávají a mají k sobě přátelský vztah. Velké díky patří organizátorům z obou stran, všem 

hudebníkům a zvláště restauraci „Na Hřebenovce“ a její bezvadné obsluze. Již se těšíme na dalšíí ročníky. 
JP. 
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Babinec 
Zdravím Vás, ženy, a zvu na další povídání. 

Přijďte 24. září v 19 hodin „Na Hřebenovku“. 
Jarka  

 

Návod, jak by se měli chovat lidé, kteří vlastnídomácích zvířata, v myslivecké honitbě. 
Toto téma na mně chtěli obyvatelé sousední vesnice, kde nyní žiju, a tak si myslím, že v Krompachu máme podobné 

starosti. 

Minulý týden u lavičky dva černí psi, nepoznal jsem rasu, štvali srnu. Zařval jsem na ně, tak se stáhli a letěli dolů do vsi. 

Lidi si ani neuvědomují, že ti psi, i když zvěř přímo neusmrtí tím, že ji uštvou, ale zvěř se pak napije, může dostat zápal 

plic a zajde. 
Ota Vaněk 

Pohyb občanů a zvířat (psů )v honitbě  
Činnosti a pohyb občanů, zvířat (psů) upravují tyto právní normy a §§ citace:  

1) Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb.  

§ 8 odst. 2) Každý, kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému 

ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejich životního prostředí. 

 § 9 odst. 1) Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, ..... 

§ 10 odst. 1) Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů 

zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího 

§ 63 odst. 1) písm. a) + b) Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu až do výše 10.000,- Kč fyzické osobě, která se 

dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší povinnosti uvedené mimo jiné v § 10 odst. 2) nebo 3) a 30. 000,- Kč fyzické 

osobě která se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší povinnosti uvedené mimo jiné v § 10 odst. 1)  

2) Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.  

§ 415 Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí  

3) Na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. 

§ 3 odst. e) Pro účely tohoto zákona se rozumí : zvířetem v zájmovém chovu zvíře, u kterého hospodářský efekt není 

hlavním účelem chovu, a to bud' chované v prostorách k tomu určených nebo v domácnosti, jehož chov slouží především 

zájmové činnosti člověka, nebo zvíře sloužící člověku jako jeho společník 

§ 13 Každý je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických 

funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit 

opatření proti úniku zvířete 

§ 27 odst. 1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že: odst. 1) písm. b) týrá zvíře nebo utýrá zvíře 

§ 27 odst. 2) Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že: 

§ 27 odst. 2) písm. f) neučiní opatření proti úniku zvířat podle § 13 odst. 1)  

4) Zákon o lesích č. 289/1995 Sb. 

§ 19 Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi 

ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popř. nájemce lesa a 

jeho zaměstnanců 

§ 20 V lesích je zakázáno § 20 odst 1 a) rušit ticho a klid 

§ 53 odst. 1) Přestupku se dopustil ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese a) ruší ticho a klid 

 

Městské divadlo Nový Bor - září 
 

Městské divadlo pondělí 16. Září v 19 hodin 

Agentura Harlekýn - Antonín   

S TVOJÍ DCEROU NE 

Komedie o tom, jak snadno spadnout do manželské krize 

a jak těžko z ní ven. 

Antonín Procházka je obdařen talentem pro komediální 

žánr. Text jeho hry mluví divákům z duše. Je to příběh 

docela obyčejných manželských párů (bankovní úředník 

s učitelkou a majitel neprosperující umělecké agentury s 

knihovnicí), snažících se předejít možné manželské krizi. 

Způsobí nejprve lehkou zápletku, postupně však doslova 

gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. 

A to za přispění dospívající dcery, jejího kluka a 

ubohého bytaře, který přijde poctivě krást, zamotá se do 

světa intelektuálů a jen zírá, do jakých situací se zapletl. 

Hrají: Petr Nárožný, Naďa Konvalinková, Zuzana 

Slavíková, Martin Zahálka, Antonín Procházka a 

další 

Vstupné: 390 Kč  

 

Městské divadlo středa 25. Září v 19 hodin 

Jaroslav Střelka 

DO KALHOT!  

- je hledáním odpovědi na otázku, zda mohou být zrovna 

kalhoty symbolem, ikonou něčeho, co nás převyšuje, co 

nás dělá důstojnějšími, svobodnějšími, něčím, co nám 

dodá odvahy, sebevědomí. Náš příběh popisuje život tří 

generací jedné rodiny a právě kalhoty jsou zde 

katalyzátorem dění. Byla doba, kdy džíny ovlivňovaly 

životy lidí... 

Vstupné: 100 Kč. 
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Hradozámecká noc na Grabštejně 

31.8.2019 – 18:00 – 24:00hod. 
PROGRAM HRADOZÁMECKÉ NOCI NA GRABŠTEJNĚ 31. SRPNA 2019 - hlavní nádvoří  

 

velké nádvoří                                                 program na pódiu 

18:00, 20:00, 22:00    Kat Pawouk: právo útrpné              Matyáš z Gallasu a třicetiletá válka 

18:20, 20:20, 22:20    Regii Caroli Regis: tance                 Jan Václav z Gallasu a diplomatické slavnosti 

18:40, 20:40, 22:40    Páni z Kolína: šerm/divadlo             Kristián Filip z Clam-Gallasu a selská bouře 

19:00, 21:00, 23:00    Querela: hudební vystoupení           Kristián Kryštof z Clam-Gallasu a láska k hudbě 

19:20, 21:20, 23:20    Slackshow: provazochodci               Franz Clam-Gallas, jeho nadhled a zájem o sport 

19:40, 21:40, 23:30    P. E. S.: hist. módní přehlídka         Marie Clam-Gallas a její šarm a noblesa 

 

Jiřetín a Horní Podluží 
 

   
 

Světlá pod Luží 
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K procvičení mozku, abychom nezakrněli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzerce 

 

Prodám se slevou nové elektrokolo Leader Fox, model AWALON, vel. rámu 16,5. Bližší informace a  

cena na tel. 603 845 955 

 

Termíny rozvozu plynu pro rok 2019:  31.8.,21.9.2019  mob.: 777 174 836 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

UPOZORŇUJEME NA VYNUCENOU ZMĚNU NÁZVU WEBOVÝCH STRÁNEK NA: 

www.spk-krompach.wbs.cz 
 

Jednotlivé příspěvky se nemusí shodovat s názorem redakce Krompašských Rozhledů. 
Není – li uvedeno jinak,  autory fotek je redakce KR. 

 

Pište na adresu: R.Kalita – Valy 75 (můžete vhodit do schránky na vrátkách), kalitovi@volny.cz , nebo na e-mail: 

spk_krompach@volny.cz , případně je možno www.spk-krompach.wbs.cz 
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